
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos 
 

museolehtori Leena Hannula  
/ Sinebrychoffin taidemuseo,  

parhaat kotiopiskelijat ja kotiopettajat / 
Turun Suomalainen Yhteiskoulu, 

intendentti Ulrika Grägg / Museet Hem,  
Kallion Yhteiskoulun Ystävät ry KYYRY,  

Helsingin kaupunki, 
Pohjoismaiden kulttuuripiste, 

Stockholms Kulturförvaltning, Kulturhuset,  
Hallwylska Museet, 
Patrick Willamo, 

Tuomas Koskipää, Anna Hinkkanen, 
ystävät, perheet, läheiset, rakastetut, 
kodit ennen tätä ja tästä eteenpäin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etusivun kotimaisema: Fanny Hatunpää 

 

 

kotiin unohtunut liikkapussi, nurkat  
joihin kaikki pöly kerääntyy, kuihtuneet 

kasvit, ikkunan lämpömittari, kori 
poltettavaa takkaan menevää,  

lankapuhelin, ruoka valmiina kun tulee 
kotiin, KIL8, lukko johon ei ole avainta, 
kaikki ikkunat auki kevätsiivouksen aikaan, 
murut sohvassa, luettavaa korissa vessassa, 
perityt astiat, kun tulee kotiin ja tuntee 

riidan ilmassa, ensimmäinen käden 
ulottuvilla oleva asia sängystä käsin, 
hiusväriläikkä lattialla, lasten tekemät 

joulukoristeet, ikuisuusremontti, 
unohtuneet lasit juhlien jälkeen, narisevat 

portaat, vuodenaikaverhot, pelko että 
vieras rikkoo jotain juhlissa, aikuiset 
lapset valvovat kauemmin kuin vanhemmat, 
siili portaiden alla, teinipojan vuosia 
sotkuisena ollut huone, MU13, ainoa  

design-esine johon on ollut varaa, halu 
puhkaista johonkin ikkuna tai ovi, 

roskiksen lajitteluastioiden määrä, värin 
tai koon mukaan järjestetyt kirjat, 

vierailta jääneet tavarat, huone jota ei 
käytetä, ikkunaan ropisevan sateen ääni, 
kaapinovi joka ei pysy kiinni, lamppu  
joka syttyy aina hitaasti, eteisen  

naulakon ahtaus, mummon maalaama taulu, 
isän ottama valokuva, liian vähän 

säilytystilaa, PU10, lasisen astiaston 
jäljellejäänyt kolmannes, jääkaapin oven 
sarjakuvat, kun lamppua ei jaksa vaihtaa 

vaikka se on palanut, ikkunasta 
karkaaminen, suositut klähmityt dvd:t, 
aamukiire, muurahaiset joista ei päästä 
eroon, pesukoneen taakse heitetyt sukat, 
väliovi jota ei muisteta laittaa kiinni, 

koti 

 

 

Meille 
vai 

teille? 



 

 

 
Meille vai teille? on Kallion lukion kirjallisen 

ilmaisun, puheilmaisun  
ja musiikin yhteistyöproduktio.  

 
 

Kirjallisen ilmaisun opiskelijat  
ovat kirjoittaneet kaikki Meille vai teille? -
esitysten tekstit. Puheilmaisun ja musiikin 

opiskelijat ovat rakentaneet teksteistä 
kahdeksan itsenäistä kohtauskokonaisuutta,  

kahdeksan pientä kamaridraamaa: 

Onko tässä kodissa mulle paikka? 
Koti auki? Koti kiinni? Saako tulla? 
Tavarataivas ja selviytymissormus 

Missä on koti? 
Kilpikonna ilman kuorta 

Aivan kuin hän olisi yhä täällä 
Kuka täällä määrää? 

Yksin kotona 

Meille vai teille? -kodeissa  
rakastetaan, riidellään, nautitaan,  
kaivataan, nauretaan ja itketään.  

Kotiin palataan. Kodista on lähdettävä.  
Pienestä tulee suurta ja suuresta pientä. 

Kaikilla ei ole kotia.  
 

Kirjoittajia on ohjannut  
kirjallisen ilmaisun lehtori Eva Havo, 

säveltäjiä ja muusikoita  
musiikinopettaja Matias Harju  

ja puhetaiteilijoita  
puheilmaisun opettaja Kaisa Osola.  
Kirjoitustyö alkoi elokuussa 2011,  

esitystyö helmikuussa 2012. 
 

 
Kallion lukio on ilmaisutaidon erikoislukio.  

Yksi lukuvuoden 2011–2012 teemoista 
taideopetuksessa on ollut koti.  

Koti-teeman nimissä on toteutettu kaksi 
laajempaa poikkitaiteellista produktiota: 

kuvataiteen ja kirjallisen ilmaisun  
Helsinki Home -produktio  

sekä musiikin, kirjallisen ilmaisun ja 
puheilmaisun Meille vai teille? -produktio.  

Kallion kotityö on osa museoiden  
ja koulujen välistä yhteistyöprojektia  

Kotoa käsin – Hemifrån.  
Projektiin kuuluvat Helsingissä  

Sinebrychoffin taidemuseo ja Kallion lukio,  
Turussa Museet Hem ja  

Turun Suomalainen Yhteiskoulu  
sekä Tukholmassa Hallwylska Museet. 

 
 

 

Onko  
tässä kodissa 
mulle paikka? 

 
1. Tää ois! 

Teksti 
Sonja Sinisalo 

Esitys  
Roosa Koskinen, Anni Petäjä 

 
 

2. Välkommen 
Käsikirjoitus,  

sävellys, esitys 
Nana Stenius, Veera Snellman, 
Anni Petäjä, Milka Räisänen, 

Sonja Sinisalo 
 
 
 

3. Missä on mun paikkani  
näissä aikatauluissa? 

Teksti 
Renja Nurmi 

Esitys  
Ella Lehtonen 

 

4. Hänen silmänsä  
tarkkailevat minua 

Teksti  
Roosa Jokela 

Esitys  
Rebecca Holmberg 

 

 

 



 

 

 
Meille vai teille? on Kallion lukion kirjallisen 

ilmaisun, puheilmaisun  
ja musiikin yhteistyöproduktio.  

 
 

Kirjallisen ilmaisun opiskelijat  
ovat kirjoittaneet kaikki Meille vai teille? -
esitysten tekstit. Puheilmaisun ja musiikin 

opiskelijat ovat rakentaneet teksteistä 
kahdeksan itsenäistä kohtauskokonaisuutta,  

kahdeksan pientä kamaridraamaa: 

Onko tässä kodissa mulle paikka? 
Koti auki? Koti kiinni? Saako tulla? 
Tavarataivas ja selviytymissormus 

Missä on koti? 
Kilpikonna ilman kuorta 

Aivan kuin hän olisi yhä täällä 
Kuka täällä määrää? 

Yksin kotona 

Meille vai teille? -kodeissa  
rakastetaan, riidellään, nautitaan,  
kaivataan, nauretaan ja itketään.  

Kotiin palataan. Kodista on lähdettävä.  
Pienestä tulee suurta ja suuresta pientä. 

Kaikilla ei ole kotia.  
 

Kirjoittajia on ohjannut  
kirjallisen ilmaisun lehtori Eva Havo, 

säveltäjiä ja muusikoita  
musiikinopettaja Matias Harju  

ja puhetaiteilijoita  
puheilmaisun opettaja Kaisa Osola.  
Kirjoitustyö alkoi elokuussa 2011,  

esitystyö helmikuussa 2012. 
 

 
Kallion lukio on ilmaisutaidon erikoislukio.  

Yksi lukuvuoden 2011–2012 teemoista 
taideopetuksessa on ollut koti.  

Koti-teeman nimissä on toteutettu kaksi 
laajempaa poikkitaiteellista produktiota: 

kuvataiteen ja kirjallisen ilmaisun  
Helsinki Home -produktio  

sekä musiikin, kirjallisen ilmaisun ja 
puheilmaisun Meille vai teille? -produktio.  

Kallion kotityö on osa museoiden  
ja koulujen välistä yhteistyöprojektia  

Kotoa käsin – Hemifrån.  
Projektiin kuuluvat Helsingissä  

Sinebrychoffin taidemuseo ja Kallion lukio,  
Turussa Museet Hem ja  

Turun Suomalainen Yhteiskoulu  
sekä Tukholmassa Hallwylska Museet. 

 
 

 
Koti auki?  
Koti kiinni? 
Saako tulla? 

 
 

1. Vain vähän näkymätön 
Teksti  

Taika Martikainen 
Sävellys 

Milka Räisänen 
Muusikot  

Milka Räisänen, Maija Niva, 
Jenni Kantola 

 
 

2. Koti on osiensa summa 
Teksti  

Ronja Salmi 
Esitys  

Mari Juusola, Jenni Kantola 
Sävellys ja musiikki 

Maija Niva 
 
 

3. Aivan tavallinen perhe 
Teksti  

Senja Rajalin 
Esitys 

Sofie Hirvonen  
 
 

4. Verhojen on oltava... 
Teksti  

Sonja Sinisalo 
Esitys  

Emma Lilja, Milka Räisänen 
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Tavarataivas ja 
selviytymissormus 

 

1. Intro 
Sävellys 

Milka Räisänen 
Muusikot 

Milka Räisänen, Ella Lehtonen 
 

2. Isän salainen laatikko 
Teksti 

Emma Lilja 
Esitys  

Ronja Salmi 
 

3. Sisustusterroristi, osa 1: 
koti kulissina 1890-luvulla 

Teksti  
Senja Rajalin 

Esitys  
Veera Snellman 

 

4. Turhakelaulu 
Teksti  

Sonja Sinisalo 
Sävellys  

Maija Niva  
Muusikot 

Ella Lehtonen,  
Maija Niva, Nana Stenius 

 

5. Sisustusterroristi, osa 2: 
koti kulissina 2010-luvulla 

Teksti 
Senja Rajalin 

Esitys  
Essi Loponen 

 
6. Selviytymissormukset 

Teksti  
Alice Jäske 

Esitys  
Ona Korpiranta 
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Missä on koti? 
 

1. Koti on ihan kiva paikka 
Teksti  

Johanna Kettunen 
Esitys  

Adele Hyry  
Sävellys ja musiikki  

Ella Lehtonen, Mimosa Willamo 
 

2. Jonain päivänä asumme Pariisissa 
Teksti 

Nimimerkki Houdini 
Esitys  

Ona Korpiranta 
Sävellys  

Anni Petäjä  
Muusikot 

Anni Petäjä, Jenni Kantola 
 

3. Istun maailman katolla 
Teksti 

Katariina Kauppila 
Esitys  

Anna Kananen 
 

4. Kotiinpaluu 
Teksti  

Milka Räisänen 
Sävellys 

Jenni Kantola 
Muusikot 

Jenni Kantola, Adele Hyry 
 
 

5. Muutto 
Tekstit   

Johanna Kettunen, Taika Martikainen 
Esitys  

Sofie Hirvonen,  
Kiisa Kemppainen, Emma Lilja 

Sävellys ja musiikki 
Kiisa Kemppainen 

 
 

6. Voiko toinen ihminen olla koti? 
Teksti 

Katariina Kauppila 
Esitys  

Roosa Koskinen 
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Kilpikonna 
ilman kuorta 

 

1. Tulin ajatelleeksi sinua 
Teksti 

Elsa Tölli 
Esitys  

Ella Lehtonen 

 

2. HALOO 
Teksti  

Milka Räisänen  
Tilastot  

Helsingin kaupunki 
Esitys 

Pinja Lahti, Sonja Sinisalo 

 

3. Elämäni on tässä 
Teksti  

Hilkka Saarela  
Sävellys ja musiikki 

Sanna Rihu 

 
 

4. Sitä vaan soittelen 
Tekstit  

Heta Huttunen, Elsa Tölli 
Esitys  

Milka Räisänen 
 
 

5. Katuvalo 
Teksti  

Noora Norros 
Sävellys  
Maija Niva 
Muusikot  

Essi Loponen, Maija Niva 
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Aivan kuin hän 
olisi yhä täällä 

 

1. Minun isoäitini oli erilainen 
Teksti  

Milka Räisänen 
Esitys  

Sonja Sinisalo 
 

2. Elä sinä onnellinen elämä 
Teksti  

Marjaana Nieminen 
Esitys  

Anna Kananen 
 

3. Tyttö istuu kuistin portaalla 
Teksti  

Emma Lilja 
Sävellys  

Maija Niva  
Muusikot  

Maija Niva, Nana Stenius 
 

4. Kaikki alkoi kahvikupista 
Teksti  

Milka Räisänen 
Esitys  

Anni Petäjä 
 

5. Tyttö makaa puhtaassa sängyssä 
Teksti 

Emma Lilja 
Sävellys  

Maija Niva  
Muusikot  

Maija Niva, Nana Stenius 
 
 

6. Juhlien jälkeen 
Teksti 

Adele Hyry 
Esitys  

Anna Kananen 
Sävellys ja musiikki  

Essi Loponen, Mari Juusola 
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Kuka täällä 
määrää? 

 

1. Betrayal at House on the Hill  
Teksti 

Johanna Kettunen 
Esitys  

Rebecca Holmberg, Pinja Lahti 
Sävellys  

Nuutti Vallin 
Muusikot  

Nuutti Vallin, Anni Petäjä 
 
 

2. Mun paikka! 
Teksti  

Emma Lilja 
Esitys  

Veera Snellman, Nuutti Vallin 
 
 

3. Epistä 
Teksti 

Siiri Karjula 
Sävellys ja musiikki 

Ella Lehtonen 

 

4. Ei saa vetää imuria letkusta! 
Teksti  

Mona Nyman 
Esitys 

Veera Snellman, Rebecca Holmberg 
 

 

5. Yläkaappi−alakaappi 
Teksti 

Sonja Sinisalo 
Esitys 

Ona Korpiranta, Nuutti Vallin 
Sävellys ja musiikki 

Kiisa Kemppainen 

 



 

 

 
Meille vai teille? on Kallion lukion kirjallisen 

ilmaisun, puheilmaisun  
ja musiikin yhteistyöproduktio.  

 
 

Kirjallisen ilmaisun opiskelijat  
ovat kirjoittaneet kaikki Meille vai teille? -
esitysten tekstit. Puheilmaisun ja musiikin 

opiskelijat ovat rakentaneet teksteistä 
kahdeksan itsenäistä kohtauskokonaisuutta,  

kahdeksan pientä kamaridraamaa: 

Onko tässä kodissa mulle paikka? 
Koti auki? Koti kiinni? Saako tulla? 
Tavarataivas ja selviytymissormus 

Missä on koti? 
Kilpikonna ilman kuorta 

Aivan kuin hän olisi yhä täällä 
Kuka täällä määrää? 

Yksin kotona 

Meille vai teille? -kodeissa  
rakastetaan, riidellään, nautitaan,  
kaivataan, nauretaan ja itketään.  

Kotiin palataan. Kodista on lähdettävä.  
Pienestä tulee suurta ja suuresta pientä. 

Kaikilla ei ole kotia.  
 

Kirjoittajia on ohjannut  
kirjallisen ilmaisun lehtori Eva Havo, 

säveltäjiä ja muusikoita  
musiikinopettaja Matias Harju  

ja puhetaiteilijoita  
puheilmaisun opettaja Kaisa Osola.  
Kirjoitustyö alkoi elokuussa 2011,  

esitystyö helmikuussa 2012. 
 

 
Kallion lukio on ilmaisutaidon erikoislukio.  

Yksi lukuvuoden 2011–2012 teemoista 
taideopetuksessa on ollut koti.  

Koti-teeman nimissä on toteutettu kaksi 
laajempaa poikkitaiteellista produktiota: 

kuvataiteen ja kirjallisen ilmaisun  
Helsinki Home -produktio  

sekä musiikin, kirjallisen ilmaisun ja 
puheilmaisun Meille vai teille? -produktio.  

Kallion kotityö on osa museoiden  
ja koulujen välistä yhteistyöprojektia  

Kotoa käsin – Hemifrån.  
Projektiin kuuluvat Helsingissä  

Sinebrychoffin taidemuseo ja Kallion lukio,  
Turussa Museet Hem ja  

Turun Suomalainen Yhteiskoulu  
sekä Tukholmassa Hallwylska Museet. 

 
 

 

 

Yksin kotona 

 

1. Iltatee 
Teksti  

Senja Rajalin 
Esitys 

Nana Stenius 
Sävellys ja musiikki  

Mimosa Willamo 

 

2. Makaan vuoteella liikkumatta 
Teksti 

Sonja Sinisalo 
Esitys  

Essi Loponen 
 
 

3. Elämäni on tässä  
Teksti 

Hilkka Saarela  
Sävellys ja musiikki  

Sanna Rihu  

 

4. Kaipuu 
Teksti  

Roosa Jokela 
Esitys  

Sofie Hirvonen, Kiisa Kemppainen 
 
 
 

5. Meillä on aina niin hiljaista 
Teksti  

Johanna Kettunen 
Esitys  

Nana Stenius 
Sävellys ja musiikki 

Jenni Kantola 

 


